Usnesení
z 16. schůze RM města konané 21.10.2015
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RM schvaluje program schůze s navrženými úpravami a doplněním.
RM schvaluje závěry kontroly usnesení. Trvají úkoly: 180/15/15/RM.
RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 33/2015 o nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví
města navrženými úpravami.
RM schvaluje zveřejnění oznámení č. 34/2015 o prodeji nemovitých věcí z vlastnictví
města.
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje nemovitých věcí v k. ú. Ludvíkov pod
2
Smrkem, pozemku parcely č. 317 zahrada o výměře 286 m .
2
RM schvaluje pronájem pozemku, části parcely č. 1678/2 orná půda o výměře 560 m
v k. ú. Nové Město pod Smrkem paní Aleně Hrysčenkové na dobu určitou 10 let.
2
RM schvaluje pronájem pozemku, části parcely č. 1678/2 orná půda o výměře 660 m
v k. ú. Nové Město pod Smrkem panu Antonu Popovičovi na dobu určitou 10 let.
RM schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Nové Město pod
Smrkem a AFK Nové Město pod Smrkem do 31.12.2035.
RM schvaluje odvolání proti Rozhodnutí Okresního soudu v Liberci ve věci žaloby města
Nové Město pod Smrkem proti Vojenské lesy a statky, s. p.
RM ukládá OVŽP vyzvat vlastníky nemovitostí (dle aktuálního seznamu), u kterých je
technicky možné připojení na kanalizaci a nemají smlouvu s FVS, a. s., Frýdlant,
k doložení způsobu likvidace a dokladů o likvidaci odpadních vod.
RM schvaluje zadání vypracování Energetického posudku, vypracování projektové
dokumentace pro stavební řízení, vypracování projektové dokumentace pro provedení
stavby, vypracování soupisu prací oceněného a neoceněného a zajištění inženýrské
činnosti ve stavebním řízení na akci „Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových
konstrukcí Základní školy č. p. 694, ul. Tylova, Nové Město pod Smrkem“ firmě Design 4 –
projekty staveb, s. r. o., Turnov.
RM schvaluje žádost Horské služby ČR, o. p. s., oblast Jizerské hory o umístění větrné
turbíny na konstrukci rozhledny na Smrku.
RM ukládá starostovi jednat s Horskou službou ČR, o. p. s., oblast Jizerské hory
o možnostech napájení pozičního světla na rozhledně na Smrku pomocí jejího zařízení.
RM schvaluje mimořádný příspěvek DSO Mikroregion Frýdlantsko na zajištění akutní
interní péče v nemocnici Frýdlant ve výši 23.214 Kč.
RM neschvaluje připojení k projektu „Navýšení kapacit pro nouzové zásobování pitnou
vodou frýdlantského výběžku“ z finančních důvodů a nedostatku skladových prostor.
RM schvaluje navržené změny v Operačním plánu zimní údržby komunikací pro město
Nové Město pod Smrkem na období 2015–2016.
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro PO ZŠ od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o. p. s., Praha ve výši max. 10.200 Kč účelově určeného na úhradu obědů.
RM schvaluje program a termín zasedání ZM č. 7, které se bude konat dne 04.11.2015.
RM neschvaluje žádost Centra české historie, o. p. s., Praha o spolupráci při realizaci
pamětní desky.

Ing. Pavel Smutný
starosta města
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Ing. Miroslav Kratochvíl
místostarosta města
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